
MANUAL DE MONTAGEM/
MANUAL DO PROPRIETÁRIO  

590R
TM

Manuais em idiomas adicionais:



2

Instruções de segurança importantes 3
 Etiquetas de advertência de segurança/ 

  número de série 5

Peças 7
Ferragens 8
Ferramentas 8
Montagem 9
Deslocar o equipamento 18
Nivelar o equipamento 18
Características  19
 Características da consola 20
 Monitor de frequência cardíaca com Bluetooth® 23

Operações  25
 Ajustes  25
 Modo de ativação/inativo 25

 Pausa ou paragem 27
 Modo de resumo 28

Manutenção  30
 Peças de manutenção 31
Resolução de problemas  33

ÍNDICE

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 EUA, www.NautilusInc.com — Serviço de Assistência ao Cliente: 

 

Nautilus são marcas comerciais da propriedade ou licenciadas à Nautilus, Inc., que são registadas ou protegidas pelo direito comum 
nos Estados Unidos da América e noutros países. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. A 

® são marcas comerciais registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer 
utilização de tais marcas pela Nautilus, Inc. é feita sob licença.

Para validar a assistência ao abrigo da garantia, guarde a prova de compra original e registe as seguintes informações:
Número de série __________________________
Data de compra ____________________

Se adquirido nos EUA/Canadá: Para registar a garantia do equipamento, aceda a:  
www.SchwinnFitness.com/register

Se adquirido fora dos EUA/Canadá: Para registar a garantia do equipamento, contacte o distribuidor local.

Para informações relativas à garantia do equipamento ou se tiver questões ou problemas relacionados com o mesmo, 
contacte o seu distribuidor local. Para encontrar o distribuidor local, aceda a: 
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! Este ícone indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em 
morte ou lesões graves.

Cumpra as seguintes advertências:

! Leia e compreenda todas as advertências presentes no equipamento.
Leia atentamente e compreenda as Instruções de montagem.

• Durante a montagem do equipamento, mantenha sempre adultos e crianças afastados.
• Não ligue o equipamento enquanto não receber instruções para o fazer.

a outras pessoas.
• Alguns componentes do equipamento poderão ser pesados ou invulgares. Peça a ajuda a uma outra pessoa para 

segurança do equipamento e anular a garantia.
• Caso sejam necessárias peças de substituição, utilize unicamente peças de substituição e ferragens originais da 

Nautilus. A não utilização de peças de substituição originais pode implicar risco para os utilizadores, impedir o 
correto funcionamento do equipamento e anular a garantia.

• Utilize o equipamento apenas quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspecionado relativamente ao 
correto desempenho de acordo com o manual.

manual para futura referência.
• Realize todos os passos de montagem na sequência indicada. A montagem incorreta pode resultar em lesões ou 

funcionamento incorreto.

Antes de utilizar este equipamento, cumpra as seguintes advertências:

! Leia e compreenda na íntegra o manual. Guarde o manual para futura referência.
 Leia e compreenda todas as advertências presentes no equipamento. Se, a dada altura, as etiquetas 

Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente para obter etiquetas de substituição. Se adquirido 
fora dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para obter etiquetas de substituição.

• Mantenha as crianças afastadas deste equipamento. As peças em movimento e outras funcionalidades do 
equipamento podem ser perigosas para as crianças.

• Não se destina a utilização por pessoas com menos de 14 anos de idade. As pessoas com idades entre os 14 e 
os 17 anos devem ser supervisionadas durante a utilização deste equipamento.

ou um aperto no peito, falta de ar ou tonturas. Contacte o seu médico antes de voltar a utilizar o equipamento. 
Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para referência.

equipamento se o mesmo estiver nestas condições. Inspecione cuidadosamente o banco, os pedais e os braços 
de manivela. Se adquirido nos EUA/Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente para informações de 
reparação. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para informações de reparação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 IMPORTANTES
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colocado num ambiente de estúdio/institucional, a utilização deve ser limitada a menos de 3 horas por dia, e o 
mesmo apenas poderá ser utilizado em áreas onde o acesso e o controlo do equipamento sejam efetuados e 

em que o equipamento está inserido, da segurança do ambiente e da familiaridade dos utilizadores com o 

selim, os pedais e as barras laterais estão corretamente ajustados, apertados e seguros.

equipamento.
• Desligue a alimentação antes de realizar operações de manutenção no equipamento.

secos.
• 

de trás do mesmo. Este é o espaço de segurança recomendado para o acesso, passagem e procedimentos de 
saída de emergência do equipamento. Mantenha as pessoas afastadas deste espaço durante a utilização do 
equipamento.

de ajuste não atingem o utilizador.

ocorrer alterações do nível de velocidade e resistência durante o treino e esteja atento para evitar a perda de 
equilíbrio e possíveis lesões.

• Nunca abandone o equipamento quando este estiver ligado à tomada. Desligue sempre o cabo de alimentação 
da tomada quando o equipamento não estiver a ser utilizado e antes de montar ou desmontar peças.

• Não faça recuar nem inverta o pedal. Isso poderá soltar os pedais, o que poderá resultar em danos no 
equipamento e/ou lesões no utilizador. Nunca utilize este equipamento com os pedais soltos.

• Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 

supervisionadas ou tenham recebido instruções relativas à utilização do equipamento facultadas por uma pessoa 
responsável pela sua segurança. 

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.
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ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA 
 E NÚMERO DE SÉRIE

Número de série

do produto

Este equipamento está em conformidade com a Diretiva europeia relativa a equipamento de rádio 2014/53/UE.
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ESPECIFICAÇÕES

Peso máximo do utilizador:  150 kg
Área de superfície total (base) do equipamento: 2

Peso do equipamento:  48,8 kg

Requisitos de energia (adaptador CA): 
 Tensão de entrada:
 Tensão de saída:

Antes da montagem 
Selecione a área onde irá montar e utilizar o equipamento. Para uma utilização segura, o equipamento deve ser 

AVISO:    
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

Sugestões de montagem básicas
Considere os pontos básicos que se seguem durante a montagem do equipamento:
• 

proceder à montagem.
• Reúna todas as peças necessárias 

para cada passo de montagem.
• Utilizando as chaves recomendadas, 

rode os parafusos e as porcas para a 
direita (no sentido dos ponteiros do re

(no sentido contrário ao dos ponteiros 

que seja indicado o contrário.
• 

mente e olhe através dos orifícios dos 
parafusos para mais facilmente intro
duzir os parafusos nos orifícios.

• Poderão ser necessárias 2 pessoas 
para proceder à montagem.

corretamente este equipamento, siga os métodos indicados num centro de tratamento de resíduos aprovado.

119.4 cm
(47 in)

168.7 cm
(66.4 in)

71.1 cm
(28 in)

2.3 m 
90 in

1.3 m
52 in

0.6 m
24 in

0.6 m
24 in
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Item Qtd Descrição Item Qtd Descrição
1 1 Unidade principal 11 1
2 1 Estabilizador traseiro 12 1 Estrutura do banco
3 2 Pés niveladores 13 1 Banco
4 1 Estabilizador dianteiro 14 1 Encosto do banco 
5 1 Barra da consola 15 1 Manípulo de ajuste do banco 

1 Barra vertical do guiador 1
7 1

guiador
17 1 Pedal direito (R)

8 1 Consola 18 1 Suporte de copo
9 1 Suporte da consola 19 1 Adaptador CA
10 1 Suporte de dispositivos multimédia*

 * Este item é fornecido numa bolsa com os manuais.

PEÇAS

1

2

3
4

16 (L)

17 (R)

5

67

12

13
14

15

8

9

11
18

19

3

10
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Item Qtd Descrição
A 4
B 4 Anilha de pressão, M8
C 4 Anilha plana, estreita, M8

FERRAGENS/FERRAMENTAS

Ferramentas
Incluídas      

4 mm

Nota:   As ferragens selecionadas foram fornecidas como sobressalentes no conjunto de ferragens. As peças 

montagem correta do equipamento.

N.º 2
13 mm
14 mm
15 mm
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MONTAGEM

1.  Fixar os pés niveladores ao estabilizador traseiro e os estabilizadores à unidade principal
 Nota:

nivelador central (1a) não está demasiado elevado para estabilidade do quadro. Comece por apertar todas 

23

3

*

6mm

*

*

X4

*

*
*

X4

2

4

1

6mm

1a

3
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2.  Ligar os cabos e fixar a barra da consola ao quadro
 AVISO:   

do cabo do quadro no lugar e ligue cuidadosamente o cabo da barra da consola. Alinhe os grampos nos 
 

fique nivelada com o tubo da barra da consola.

3.  Fixar a barra do guiador à barra da consola
 AVISO:

barras 

* *

6mm

*

5

X3

1b

6
7

6mm

*

*

*

X4

6

5

barra do guiador está 

Aperte totalmente as 
ferragens. Coloque a 
tampa (7) na devida 
posição no suporte 
das barras do guiador.
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4. Fixar o suporte da barra da consola à barra da consola 
 Nota:
 AVISO:   Não corte nem trilhe o cabo. 

5a. Remover os parafusos da consola 
 Nota:   Retire os parafusos (*) previamente instalados da parte de trás da consola. 
 AVISO:   Não permita que os parafusos caiam para dentro da consola. Não corte nem trilhe o cabo. 

*
**

6mm

*

9

*

X4

#2

8
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5b. Instalar a consola na respetiva barra
 AVISO:   Este passo requer duas pessoas. Não corte nem trilhe os cabos. 
 Nota:   Incline a consola para instalar a patilha larga (9a) na parte superior do suporte da barra da consola. 

ligar os cabos. Comece por apertar os parafusos inferiores (*) e, em seguida, aperte todos os parafusos. 

consola.

5c.  Instalar a tampa da articulação e o suporte de 
dispositivos multimédia

 AVISO:   Não corte nem trilhe os cabos. 
 Nota:   Retire a película adesiva do suporte de dispositivos 

multimédia. Faça deslizar as patilhas para dentro 
das ranhuras na superfície da consola 
e rode o suporte de dispositivos 

de forma firme e uniforme contra a 

superfície adesiva de forma segura.

9a

*

X4

#2

8

11
10
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6.  Retirar as escoras de suporte da estrutura do banco e fixar o banco 
 AVISO:   Coloque as escoras de suporte (12a) e as ferragens (*) de lado em segurança para o passo 8. Coloque a 

estrutura do banco. Aperte totalmente as ferragens.

7.  Fixar as escoras de suporte e a estrutura do banco à calha do banco
 AVISO:

manualmente.  

apenas manualmente. 

A

6mm

B

C

X4

12

13

12a

12

* * *

4mm

X2

**

6mm

**

**

X4

1d1c

*

*

*X2

4mm

12a
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9.  Fixar o banco à respetiva estrutura
 AVISO:

apertadas.

X8

*
*

*

4mm

14

8.  Fixar as escoras de suporte à estrutura do banco
 AVISO:

escoras à estrutura do banco (12). Aperte apenas manualmente. Assim que todas as ferragens tiverem 

nos passos 7 e 8.

12

12a

* * *
4mm

X2
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11.  Fixar as aos pedais e instalar os pedais
  

equipamento e/ou partirem durante a utilização, o que poderá resultar em graves lesões para o 
utilizador.

 Nota:   O pedal esquerdo é apertado no sentido inverso.

 
Os pedais têm de ser totalmente apertados.

17 (R)

16 (L)

10.  Fixar o manípulo de ajuste do banco
 AVISO:

4mm *

*

15
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12.  Fixar o suporte de copo ao quadro
 AVISO:

X2

*

#2

18

13.  Ajustar os niveladores conforme necessário 
Desaperte a porca de bloqueio superior. Rode o nivelador para ajustar a altura. Ajuste os niveladores traseiros até que 
o equipamento esteja nivelado. Aperte as porcas de bloqueio. Em seguida, ajuste o nivelador intermédio para entrar em 

 Não ajuste os niveladores a uma altura tal que se desapertem ou se soltem do equipamento. Podem ocor
rer lesões ou danos no equipamento.
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14.  Ligar o adaptador CA ao quadro
 AVISO:

15.  Inspeção final

corretamente montados.

Remova cuidadosamente a película de plástico protetora do ecrã do visor, do teclado e da parte superior da consola. De

minutos.

Utilize o equipamento apenas quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspecionado 
relativamente ao desempenho correto, de acordo com o Manual do Proprietário.

19

AVISO:
deverá apertar novamente algumas 
das ferragens.  Para garantir 
um funcionamento silencioso e 

de Manutenção deste manual 
para obter informações sobre os 
futuros intervalos de manutenção 
recomendados.

X2

X2

Banco

Estabilizador

Estabilizador

Pedais
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Deslocar o equipamento

O equipamento pode ser deslocado por uma ou mais pessoas, dependendo das respetivas capacidades 

fazer em segurança.

1.  Retire o cabo de alimentação.
2.  Utilize a pega de transporte para colocar cuidadosamente o 

equipamento sobre os roletes de transporte. 
3.  Empurre o equipamento para o local pretendido.

AVISO: equipamento. Os movimentos 
repentinos podem afetar o funcionamento do computador.

ANTES DE INICIAR

Nivelar o equipamento

até que o equipamento esteja nivelado. Em seguida, ajuste o nivelador intermédio para entrar em contacto com o piso. 
1.  Desaperte a porca de bloqueio superior.
2.  Rode o nivelador para ajustar a altura.

Não ajuste os niveladores a uma altura tal que se desapertem ou se soltem do equipamento. Podem ocorrer 
lesões ou danos no equipamento.

3.  Aperte a porca de bloqueio superior para bloquear o nivelador.
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CARACTERÍSTICAS

A Consola Rolete de transporte
B Barra do guiador, vertical M Conector de alimentação
C Barra, lateral N
D Calha do banco O Suporte ajustável da consola
E Banco ajustável P Suporte de dispositivos multimédia
F Manípulo de ajuste do banco Colunas
G Suporte de copo R Porta USB
H Pega de transporte S Adaptador CA
I Estabilizador Recetor de frequência cardíaca por Bluetooth® 

(não mostrado)
Nivelador U Conectividade Bluetooth® (não mostrada)

K Pedal

M

S

D

O

N

R

A

A

B

B
C

E

F

G

H

I

J

K

J

IL

Q

P

Q

ADVERTÊNCIA!   Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para 
referência. A frequência cardíaca apresentada é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas 
para referência. A prática excessiva de exercícios físicos pode resultar em lesões graves ou morte. 
Pare imediatamente os exercícios se sentir tonturas.
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Características da consola

 

Funções do teclado

Botão de aumento (

Botão de redução (

Não afeta o som produzido pelo seu dispositivo pessoal.

™

de atualizações para se tornar totalmente funcional. Os dados do treino não são afetados.

Botão Reset

Botões de seleção 
do nível de 
resistência

Botões de seleção do 
nível de resistência

Botão de 
aumento

Botão de 
redução

Botão de volume
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Visor da consola

Ícone de aplicação ligada por Bluetooth®

Ícone de monitor de frequência cardíaca ligado por Bluetooth®

monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®.

monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®.

Tempo

Intervalo 

de intervalos do treino. Cada intervalo possui um segmento de sprint e um segmento de recuperação.

Velocidade

por hora (km/h).

Calorias

Velocidade de queima

consiste numa função de intensidade, que é o atual nível de RPM (velocidade dos pedais) e nível de resistência. À 
medida que ambos os valores aumentam, a velocidade de queima aumenta.

Watts

Indicação de programas

Ícone de aplicação ligada por Bluetooth®

Ícone de monitor de 
frequência cardíaca 
ligado por Bluetooth®

Ícone de 
frequência 
cardíaca detetada
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Frequência cardíaca (pulso)

Consulte um médico antes de iniciar um programa de exercícios. Pare imediatamente os exercícios se 
sentir dor ou um aperto no peito, falta de ar ou tonturas. Contacte o seu médico antes de voltar a utilizar o 
equipamento. A frequência cardíaca apresentada é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas para 
referência.

Distância

 Nota:   botão Programs (programas) 

(unidades do sistema). Prima um botão Increase/Decrease (aumento/redução) para mudar as unidades (KM/

Cadência
A indicação CADENCE (cadência) apresenta a velocidade atual dos pedais em rotações por minuto (RPM).

Resistência

Indicação de programas

maior é o nível de resistência. A coluna intermitente apresenta o intervalo atual.
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Carregamento USB
Se estiver ligado um dispositivo USB à porta USB, a porta irá tentar carregar o dispositivo. Dependendo da amperagem 

® integrada, a qual permite que o mesmo funcione com várias 

Utilizar a aplicação JRNY™ na qualidade de membro no seu dispositivo
*, poderá aceder ao mesmo através do seu dispositivo quando 

adaptados orientados às suas capacidades, convenientemente apresentados no seu dispositivo, e treino de voz virtual 

®

necessário.

equipamento. 
Se a aplicação não sincronizar com o equipamento, reinicie o seu dispositivo e o equipamento. Repita o passo 3. 

Frequência cardíaca por Bluetooth®

com Bluetooth® ® 

Caso possua um pacemaker ou outro dispositivo eletrónico implantado, consulte o seu médico antes de 
utilizar uma cinta com Bluetooth® ou outro monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®. 

Monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®

Bluetooth®. Siga as instruções fornecidas com o seu monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®.

Caso possua um pacemaker ou outro dispositivo eletrónico implantado, consulte o seu médico antes de 
utilizar uma braçadeira com Bluetooth® ou outro monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®.

*  
.

todos os países.
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Cálculos de frequência cardíaca

ter frequências cardíacas iguais ou inferiores a 40 BPM.

individual pode ser vários batimentos superiores ou inferiores ao indicado.

tempo se mantiver na frequência cardíaca alvo, mais gordura queimará.

descrevendo as frequências cardíacas alvo 
geralmente sugeridas com base na idade. 

cardíaca alvo ideal pode ser superior ou 
inferior. Consulte o médico relativamente 
à sua zona de frequência cardíaca alvo 
individual.

 Nota:   Relativamente a todos os 

tenha sempre bom senso quando 
decidir aumentar a intensidade ou 

Nota:   
utilizar.

1.  Coloque o seu monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®

2.  A consola irá procurar ativamente quaisquer monitores na área e irá piscar rapidamente o ícone do monitor de 
frequência cardíaca com Bluetooth® ligado.

®

frequência cardíaca atual é apresentado na consola. Poderá iniciar agora o treino.

20-24

Queima de gordura freqüência cardíaca alvo

Ta
xa

 d
e 

b
at

im
en

to
s 

ca
rd

ía
co

s 
p

o
r 

m
in

ut
o

Idade

25-29
0

50

100

150

200

250

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146

167 162 158 154
150

145 141 137 133 128
126

Frequência Cardíaca 
Máxima

(manter dentro dessa faixa ideal para a 
queima de gordura)

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88

 

Zona alvo de frequência
cardíaca
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OPERAÇÕES

O que usar

Com que frequência deve fazer exercício
 Consulte um médico antes de iniciar um programa de exercícios. Pare imediatamente os exercícios se 
sentir dor ou um aperto no peito, falta de ar ou tonturas. Contacte o seu médico antes de voltar a utilizar o 
equipamento. Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para 
referência. A frequência cardíaca apresentada na consola é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas 
para referência.

• 3 vezes por semana durante 30 minutos por dia.
• Programe os treinos antecipadamente e tente respeitar o que programou.

Ajuste do banco

risco de lesões.
1.  Com um pedal para a frente, coloque a planta do pé no centro do pedal. O joelho deve 

dobrar ligeiramente.
2.  Se a perna estiver demasiado esticada ou se o pé não tocar no pedal, desloque o banco 

para a frente. Se a perna estiver demasiado dobrada, desloque o banco para trás.

Saia do equipamento para ajustar o banco.

3.  o banco para a posição pretendida.

4.  Empurre o manípulo de ajuste do banco
.

Ajuste da posição do pé/da tira do pedal
Os pedais com tiras permitem o posicionamento seguro dos pés no equipamento.
1.  Rode os pedais até alcançar um deles.
2.  Posicione cada um dos pés nos pedais.
3.  Aperte a tira sobre o calçado.
4.  Repita o procedimento para o outro pé.

posição para os treinos seguintes.

Ecrã do modo de ativação/inativo/boas vindas
A consola irá iniciar o modo de ativação/inativo se for ligada a uma fonte de alimentação, se for premido algum botão ou 
se receber um sinal do sensor de RPM na sequência de pedalar no equipamento.
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Desativação automática (modo de inatividade)

Nota: A consola não tem interruptor para ligar/desligar.

Programa MANUAL (arranque rápido)

Durante um treino manual, cada coluna representa um período de 1 minuto. A coluna ativa avança no ecrã a cada 
minuto. Se o treino durar mais do que 18 minutos, a coluna ativa irá permanecer à direita onde é adicionada uma coluna 
ao programa de treino.

2.   Prima Start (iniciar) para iniciar o treino. 
  Para alterar o nível de resistência, prima os botões de aumento/redução da resistência. O intervalo atual e os 

partir de 00:00.
Nota: Se for realizado um treino manual durante mais de 9 horas 99 minutos e 59 segundos (9: 99:59), as unidades 

final.

Prima novamente o botão Pause/Stop (pausa/parar) para terminar o treino.

pretendido.
3.   Prima Start (iniciar) para iniciar o treino. 
  Para alterar o nível de resistência, prima os botões de aumento/redução.  

Prima novamente o botão Pause/Stop (pausa/parar) para terminar o treino.

Programas intervalados

Nota:

O período de "sprint" de um programa intervalado consiste num aumento do nível de resistência e veloci
dade e só deve ser seguido se o seu nível de forma física o permitir. 

Endurance (resistência)     8 Min Interval (intervalado de 8 min)( )

      

(
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Programas não intervalados

Fat Burn (queima de gordura)    Calorie Burn (queima de calorias)

          

Rolling Hills (subidas)      Summit Pass (passagem pelo cume)    g ( )

      

( g

  

Stairs (escadas)       ( )

      

botão Programs (programas) durante 3 

zar a unidade de medida pretendida, prima o botão Start (iniciar) para guardar.
Nota: 

Alterar os níveis de resistência
Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) do nível de resistência para alterar o nível de resistência a qualquer 
altura durante um programa de treino. Para alterar rapidamente o nível de resistência, prima o botão de seleção do nível 

Pausa ou paragem
1. Prima o botão Pause/Stop (pausa/parar) ou pare de pedalar durante 5 segundos para colocar o treino em pausa. 
2. Para continuar o seu treino, prima Start (iniciar) ou comece a pedalar.

Para parar o treino, prima o botão Pause/Stop (pausa/parar). A consola inicia o modo de resumo do treino. Prima 
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Desativar o som da consola

Não afeta o som produzido pelo seu dispositivo pessoal.

  Nota: 

Modo de resumo do treino

treino). A consola irá apresentar os valores de resumo do treino durante 5 minutos. O treino tem de ser superior a 1 minu
to para guardar os dados.

intervalos concluídos. Os valores médios do treino são velocidade de queima do sprint, cadência, frequência cardíaca (se 
disponível) e resistência.
  Nota:  Caso não seja indicada a frequência cardíaca durante o treino, a consola não irá reportar um valor.

utilização por técnicos de assistência) ou restaurar a consola.

da consola (menu sistema).
 Nota:  Prima o botão Pause/Stop (pausa/parar) para sair do Menu System (menu sistema) e voltar ao ecrã do modo de 

ativação. 

são unidades imperiais. Prima os botões Increase/Decrease (aumento/redução) para alternar entre unidades imperiais 

 Nota:  
das para as novas unidades.

 Nota:  Para guardar a seleção e sair do menu do sistema, prima o botão Start (iniciar). Para sair sem guardar, prima o 
botão Pause/Stop (pausa/parar).

®. Prima os botões Increase/Decrease (aumento/redução) 

ção) para se deslocar para o nível pretendido.

9. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.

MODO DE CONFIGURAÇÃO DA CONSOLA
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10. O visor da consola apresenta o número de série base.
11. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.
12. O visor da consola apresenta a variante de hardware (tipo de equipamento).

treino).
15. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.

17. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.

19. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.
20. O visor da consola apresenta a versão EX SNSR.
21. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.

23. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.
24. O visor da consola apresenta a indicação Clear Error Messages (apagar mensagens de erro) (apenas para utilização 

25. Prima o botão Programs (programas) para passar à opção de menu seguinte.

(pausa/parar) para sair sem iniciar o restauro. 
 Nota:  

27. A consola irá apresentar o ecrã do modo de ativação.
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MANUTENÇÃO

necessário um assistente para realizar as tarefas necessárias.

! O equipamento deve ser regularmente examinado quanto a danos e necessidade de reparações. O proprie

dos ou soltos devem ser reparados ou substituídos imediatamente. Para a manutenção e a reparação do 
equipamento, só poderão ser utilizados componentes fornecidos pelo fabricante.

as. Se adquirido nos EUA/Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente para obter etiquetas de 
substituição. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para obter etiquetas de 
substituição.

 Desligue completamente a alimentação do equipamento antes de efetuar a respetiva manutenção ou 
reparação.

Diariamente: 
 

Não utilize o equipamento se o mesmo estiver nestas condições. Repare ou substitua todas as 

Nota:
AVISO:  Se necessário, utilize apenas um pouco de detergente suave para a loiça e um pano ma

tém a consola isenta de humidade.

Semanalmente: 
Não faça recuar nem inverta o pedal. Isso poderá soltar os pedais, o que poderá 
resultar em danos no equipamento e/ou lesões no utilizador. Nunca utilize este 
equipamento com os pedais soltos

silicone para facilitar a utilização. 
O lubrificante de silicone não se destina a consumo humano. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Guarde num local seguro.

Nota:

�  
ou após 20 horas: 

  Quando o equipamento for utilizado num ambiente de estúdio/institucional, recomendamos que os 
pedais sejam substituídos todos os anos para oferecer a máxima segurança e desempenho aos 
utilizadores. Utilize apenas pedais de substituição, disponíveis junto da Nautilus. Outras marcas de 
pedais poderão não ser concebidas para este equipamento, podendo representar perigo para os 
utilizadores e pessoas a seu lado e implica a anulação da garantia.
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Peças de manutenção
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B
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O
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A Consola N Manípulo de ajuste do banco AA Pedal, direito
B Suporte da consola O Corrediça do banco BB Proteção, principal direita
C Suporte de dispositivos 

multimédia
P Calha do banco CC Proteção, motor traseira

D Barra da consola Estabilizador traseiro DD Correia de transmissão
E R Niveladores EE Polia de transmissão
F Cabo de dados, superior S Proteção, principal esquerda FF
G Pedal, esquerdo GG Sensor RPM (velocidade)
H Barra do guiador, vertical U Braço de manivela HH Íman do sensor de velocidade (4)
I

do guiador
Pés estabilizadores II

Banco W Rolete de transporte Sensor de resistência
K Estrutura do banco X Estabilizador dianteiro KK Íman de resistência

Encosto do banco Conector de alimentação Servomotor
M Suporte de copo Adaptador CA MM Suporte/PCBA
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Condição/problema Solução
Ausência de visor/visor 
parcial/o equipamento 
não liga

(parede) de parede funcional.

parte da frente do equipa
mento

tua o adaptador ou a ligação no equipamento, se algum deles 

cabo de dados
tua o cabo.

ligações do cabo de 
dados

trás da consola foram ligados e orientados corretamente. A 

devido lugar.

la relativamente a danos

Se a consola apresentar apenas um visor parcial e todas as 
ligações estiverem corretas, substitua a consola.
Se os passos acima não solucionarem o problema, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

O visor da consola apre

(erro de comunicação do 
hub base 0)

cabo de dados
tua o cabo.

ligações do cabo de 
dados

trás da consola foram ligados e orientados corretamente. A 

devido lugar.

la relativamente a danos

Se os passos acima não solucionarem o problema, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

O visor da consola apre

botão encravado 3)

consola

Se os passos acima não solucionarem o problema, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

O visor da consola apre Consola ontacte 
o Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o 
seu distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).
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Condição/problema Solução
O equipamento funciona, 
mas a frequência 
cardíaca por Bluetooth® 
não é apresentada

Monitor de frequência car
díaca (não fornecido)

Siga as instruções para a resolução de problemas fornecidas 
com o dispositivo.

Pilhas do monitor de fre
quência cardíaca

Se o monitor possuir pilhas substituíveis, coloque pilhas novas.

Interferência

Substituir o monitor de 
frequência cardíaca

Caso se eliminem as interferências, mas mesmo assim a fre
quência cardíaca não seja apresentada, substitua o monitor de 
frequência cardíaca.

Substituir a consola Se a frequência cardíaca continuar a não ser apresentada, 
substitua a consola.

Ausência de leitura da 
velocidade/RPM, a con

(pedale por favor)

cabo de dados

ligações do cabo de 
dados

tamente. A pequena patilha no conector deve estar alinhada e 

ímanes (requer a remoção 
da proteção)

O íman deve permanecer no devido lugar na polia. 

velocidade (requer a 
remoção da proteção)

O sensor de velocidade deve estar alinhado com o íman e 
ligado ao cabo de dados. Realinhe o sensor, se necessário. 
Proceda à substituição se o sensor ou o cabo de ligação esti

A resistência não muda 

funciona)
cabo de dados

tua o cabo.

ligações do cabo de 
dados

tamente. Reponha todas as ligações. A pequena patilha no 

(requer a remoção da 
proteção)

adequada. Substitua o servomotor, caso este não esteja a 
funcionar corretamente.

Se os passos acima não solucionarem o problema, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (fora dos EUA/Canadá) para obter ajuda.

tra no modo de inativida
de) durante a utilização

(parede) de parede funcional.

parte da frente do equipa
mento

tua o adaptador ou a ligação no equipamento, se algum deles 

cabo de dados
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Condição/problema Solução

ligações do cabo de 
dados

mente. A pequena patilha no conector deve estar alinhada e 

Restaurar o equipamento
ligar o equipamento à tomada. 

ímanes (requer a remoção 
da proteção)

O íman deve permanecer no devido lugar na polia. 

velocidade (requer a 
remoção da proteção)

O sensor de velocidade deve estar alinhado com o íman e 
ligado ao cabo de dados. Realinhe o sensor, se necessário. 
Proceda à substituição se o sensor ou o cabo de ligação esti

O equipamento oscila/não 
permanece nivelado lador

Ajuste os niveladores até que o equipamento esteja nivelado.

uma área nivelada.
Os pedais estão soltos/é 
difícil pedalar no equipa
mento

dal ao braço de manivela
O pedal deve estar devidamente apertado para engrenar. 

mente.
Estalido audível ao pe
dalar dal ao braço de manivela nas roscas e volte a instalar os pedais.
Os pedais estão soltos/é 
difícil pedalar no equipa
mento

pedal ao braço de 
manivela

O pedal deve estar devidamente apertado para engrenar. 

mente.
Deslocamento/ranger do 
banco durante a utilização

Ferragens
mente.

A consola percorre cicli
camente os ecrãs dos 
programas

A consola está no modo 
de demonstração

Prima e mantenha o botão Schwinn™ premido durante 3 

voltar a entrar em modo de inatividade.
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